أداءات لتأمين نفقات المعيشة في مركز أمور العمل في أولدنبورغ

هل ترغب في تقديم طلب للحصول على أداءات لتأمين نفقات المعيشة وفقا ً للجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية
( II) SGB IIمعونة البطالة عن العمل  )2لدى مركز أمور العمل في أولدنبورغ؟ إذن سوف نقوم عن طريق هذه
النشرة بإعطائك بعض المعلومات التكميلية والتنبيهات الخاصة بتقديم الطلب والحصول على العطاءات.
مبدئيا ً من المهم أن تقوم بالتفاهم جيداً مع الموظفات والموظفين في مركز أمور العمل .لهذا السبب يرجى منك ،إذا كان
ذلك يمثل مساعدة لك ،أن تحضر معك شخصا ً تثق فيه يكون في إمكانه أن يقوم بمساعدتك عن طريق القيام بالترجمة أو
التوضيح.
المستندات المطلوبة عند حضوركم لمخاطبتنا ألول مرة
عند حضورك إلى مركز أمور العمل لمخاطبتنا ألول مرة ورغبتك في التقدم بطلب فنرجو منك تقديم المستندات التالية.
• وثيقة هوية سارية تحتوي عند اللزوم على تصريح اإلقامة الساري أو تصريح اإلقامة المؤقت الساري
• مستندات إثبات بشأن ما تحصل عليه حتى اآلن من أداءات (على سبيل المثال من مصلحة الشؤون االجتماعية)
• بيانات بشأن تعليمك المدرسي و وتعليمك المهني وخبرتك الوظيفية

نقدم لك المشورة.

نرجو أن تقوم بتعبئة بيانات استمارة الطلب المرفقة بشكل كامل بقدر اإلمكان .عالوة على ذلك فسوف تحصل على
عرض بالمستندات اإلضافية التي سوف نحتاجها منك .ويمكنك مناقشة أي استفسارات أخرى لديك مع موظفات وموظفي
مركز أمور العمل أثناء موعد تسليم الطلبات.
اللقاء االستشاري األول لك
في اللقاء االستشاري األول لك مع الموظف المختص بك فيما يتعلق بشؤون االندماج في العمل فإن األمر سوف يدور
ضمن أشياء أخرى حول ما يلي:
• مشاركتك في دورة اندماج/دورة لغة
• مؤهالتك المدرسية والوظيفية
• وضعك الحياتي الشخصي

نقوم بدعمك.

ما الذي ينبغي عليك معرفته أيضا
من المهم أن
• تقوم باإلبالغ عن أي تغيير في ظروفك الشخصية فوراً (مثل تغيير الوضع القانوني لإلقامة ،االنتقال إلى سكن آخر،
البدء في ممارسة عمل ،تغيير بياناتك المصرفية).
• أن تتواجد عند تلقي دعوة للحضور إلى مركز أمور العمل .إذا لم تتمكن من الحضور في الموعد فنرجو منك أن
تذكر لنا في الوقت المناسب سبب التغيب سواء كتابة أو بالهاتف.

نرجو التوجه إلينا عند وجود استفسارات!

نساعدك عند وجود استفسارات.

عناوين االتصال وروابط اإلنترنت
:نظرة عامة على روابط مدينة أولدنبورغ مع روابط إلى المصالح والرابطات الخ
http://www.oldenburg.de/microsites/integration/weiterfuehrende-links.html
:معلومات بخصوص مرشدي االندماج في مدينة أولدنبورغ
http://www.oldenburg.de/microsites/integration/integrationprojektfoerderung/laufende-projekte/integrationslotsen.html
:جهات تقديم المشورة بشأن الهجرة واالندماج في مدينة أولدنبورغ
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Beratun
gsstellen_Migration-12-2013.pdf%20
:العمل المجتمعي في مدينة أولدنبورغ
http://www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit.html
:البوابة اإللكترونية لمعادلة المؤهالت الوظيفية األجنبية
/https://www.bq-portal.de
: معلومات بشأن تقييم المؤهالت العليا األجنبية
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung-hochschulqualifikationen.html
:عروض من جامعة أولدنبورغ للهاربين من أوطانهم
https://www.uni-oldenburg.de/gefluechtete/
:الجهة المختصة بمعونة األوالد
Familienkasse Niedersachsen-Bremen - Standort Oldenburg
Stau 70
Oldenburg 26122
4555530/800 : هاتف رقم
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Familieu
ndKinder/KindergeldKinderzuschlag/index.htm
:)الجهة المختصة بمعونة الوالدين (لألطفال الموجودين باألسرة الذين لم يتموا بعد العام األول من العمر
Stadt Oldenburg
Amt für Jugend und Familie
Elterngeldstelle
Bergstraße 25
Oldenburg 26122
4444-235/0441 :هاتف رقم
http://www.oldenburg.de/nc/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegena-z/modul/service/eintrag/elterngeld-1.htm
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